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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

อนุโลมจนอกจะแตกแลว 
กอนจังหัน 

พระเทาไรวันนี้ (๒๘ ครับผม) ๒๗-๒๘-๒๙ อยูในยานนี้ ขาดไปเทาไร ที่ทาน
ขาดคือทานไมฉัน การไมฉันทางอาหาร สวนรางกายนี้เบาลง ทางจิตดีดขึ้น ถาเราฉันให
สะดวกสบาย ความสะดวกสบายมันเหมือนหมูขึ้นเขียง เปนอยางน้ันนะ ตองไดฝกได
ทรมานทนเอา อยากเทาไรก็ไมกินๆ เพราะเห็นแกธรรม ธรรมมีคามากตองทนเอา 
พระพุทธเจาทรงอดพระกระยาหารนั้นตั้ง ๔๙ วัน น่ีพระองคมุงจะตรัสรูเพราะการอด
อาหารอยางเดียวจึงขัดกนั มีการอดอาหารดวยเปนเครื่องหนุนใหบําเพ็ญธรรมนี้ไม
ขัดกัน 

ทรงแสดงไวดวยวา ถาอดอาหารเพื่อโอเพือ่อวดแลวปรับโทษทกุความ
เคลื่อนไหวเลย ปรับตลอด นี่แสดงวาหามไมใหอด แตถาอดเพื่ออรรถเพื่อธรรมเพือ่
ความพากเพียรแลวอดเถิดเราตถาคตอนุญาต นัน่เห็นไหม นี่ในคัมภีร บอกวาอดเถดิ
เราตถาคตอนุญาต ผูที่จะทรงอรรถทรงธรรมนี้มีแตทานที่สมบุกสมบันมากทั้งน้ัน ครั้ง
พุทธกาลก็เปนมาเรื่อยๆ สมัยทุกวันนี้ก็เหมือนกัน ผูที่ตองการอรรถธรรมลวนๆ แลวนี้
ตองไดฝกไดทรมาน เปนผาขี้ร้ิวไมมีราค่ําราคาอะไร อยูในปาในเขาอาศัยญาติโยมเขา
กินไปวันหนึ่งๆ นั่นละผูจะทรงอรรถทรงธรรม คือทานเห็นธรรมมีคามากกวาส่ิง
ทั้งหลาย อดก็ทานยอมอด เปนอะไรทานยอมๆ 

เพราะเรื่องอาหารนี้จะฉันเมื่อไรก็ได กําลังมาทันทีนะ แตเร่ืองธรรมนี้มายาก
มาก เพราะฉะนั้นจึงตองใหหนักในทางดานธรรมะ อดอาหารเพื่อธรรมจะไดกาวเดิน
สะดวกสบาย การภาวนาคลองตัว สวนมากจะถูกเร่ืองอดอาหาร เปนเครื่องสนับสนุน
ความพากเพียรไดดี สติเปนสําคัญ เราจะเห็นไดชัดคือสต ิ เวลาอดอาหารไปวันหนึ่งสติ
คอยเริ่มตั้ง สองวันไปสติตั้งเขาๆ พอสามสี่วันตั้งแนว รู แตทีนี้รางกายมันก็จะตาย 
ไมไดกินก็ไมได ก็ตองถอยมากิน อันนั้นก็ลดลงๆ ฟดเหวี่ยงกนัอยูอยางน้ันละ 

สตินี่สําคัญมากในธรรมทุกขั้น ขัน้ลมลุกคลุกคลานสติเปนสําคัญตลอด 
จนกระทั่งถงึขั้นสติปญญาอัตโนมัติ มหาสติมหาปญญา เร่ืองคําวาสตินี้ขาดไมได ใคร
ประกอบความพากเพียรถาเผลอสติแลวไมเปนทาละ สติเปนสําคัญ เพราะฉะนั้นการ
อยูการกินทกุอยางจึงตองคอยสังเกตดูเร่ืองสติ ขึ้นอยูกับสตนิะ หากสติดีแลวความ
เพียรกาวหนาๆ ความเพียรกาวหนาคือจิตสงบ สตรัิกษาจิตไดจิตก็สงบ ไมเพนพานไป
หายาพิษมาเผาตัวเอง นั่นทานเรียกความเพียร รักษาสต ิ
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จิตนี้มีตัวมหาภัยแทรกอยูในจิต เพราะฉะนั้นจิตจึงเปนเหมือนมหาภัยทําลาย
ตัวเอง ตองเอาอรรถเอาธรรมนําเขาไป ประคับประคองปฏิบัติแลวก็คอยดีขึ้นๆ 
สําหรับเรานี่จนทองเสีย จึงไดมาเตือนหมูเพื่อน เพราะเราบืนของเราเอง เวลาผานไป
แลวผลไดเสียมันคัดมันเลือกบวกลบคูณหารกันแลวจึงไดเตือนหมูเพื่อน การอดอาหาร
อยาอดติดอดตออดตลอดแลวทองเสียนะ เอา อดไปเรื่องอด ไมอดไมได เพื่อความ
สะดวกเอาอด แตอยาถึงกับทองเสีย อดบางฉันบางๆ  

แตเรามันมีแตจะฟาดใหกิเลสขาดสะบั้นๆ ไสจะทะลุไมไดคดิถึงนะ พอบวกลบ
คูณหารเรียบรอยแลวจึงไดมาสอนหมูเพื่อน คือเรานําหนาอยางน้ันเสมอ เพราะการ
ประกอบความเพียรที่มาสอนเหลานี้ ลวนแลวแตเราดําเนินมาแลวทั้งน้ัน คือสอนนี้ไม
ผิดๆ เพราะเราผานมาแลว ผูมาปฏิบัติธรรมขอใหมีสติเปนสําคัญ ไมวาใครก็ตามสติ
สําคัญมาก อะไรที่จะทําใหสติเสียหรือสติเจริญก็ไมพนอาหารไปจนได ถากินมากๆ 
นอนมากๆ ไดอาหารดีๆ แลว กินนี้นอนเหมือนหมูขึ้นเขียง แตสติสตังความเพียรไม
เปนทา แนะ เอาตรงนั้น ตองไดระมัดระวังเสมอผูประกอบความพากเพียร เขมงวด
กวดขัน เร่ืองสติเปนสําคัญมาก 

วัดปาบานตาดนี้มันจะเลอะเทอะไปมากตอมากแลว เราไมไดเห็นอะไรในสาม
โลกธาตุนี้จะเลิศเลอยิ่งกวาธรรม เพราะฉะนั้นอะไรจึงไมใหเขามาแตะตองทําลายธรรม 
เห็นไหมเขียนไวหนาวัดนั่น พระทานมาหาธรรม ทานไมไดมาหาเรื่องวัตถุส่ิงของเงิน
ทองขาวของนั้นนี้ ทานไมไดมาหา ทานมาหาธรรม จึงตองสงวนธรรม เขียนไวขางหนา
นั่น ที่นี่เปนวัด นั่นเห็นไหม ใครจะกลาเขียนอยางนั้น ธรรมนั่นละกลาเขียน ไมใชธรรม
ไมมีใครกลาเขียน ธรรมออกไดสบายๆ  

ที่นี่เปนวัด เปนสถานที่ภาวนาเพื่อความสงบใจ ไมมีกิจจําเปนไมควรมาเที่ยว
เพนพาน นั่นทานบอก ไมควรมาเที่ยวเพนพานใหเสียผูตั้งใจภาวนา การไปการมาการ
เขาการออกไมรูจักเวล่ําเวลา เลยตองไดเขมงวดกวดขันระยะนี้ ไมอยางน้ันวัดปาบาน
ตาดจะแหลกหมด เวลานี้มันก็เลอะเทอะมากตอมากแลว เพราะมากตอมากคนที่เขามา
จุนจานๆ ไมทราบวาคนประเภทใด สวนมากไมไดฝกฝนอบรมกัน มันจะรูกฎระเบียบ
อันดีงามเพือ่แกกเิลสไดยังไง ก็มาตืน่เขาตื่นเรา มาดูวัดปาบานตาดเปนยังไง หลวงตา
บัวนี่เขาร่ําลือ วัดปาบานตาดเขาร่ําลือ เปนยังไง 

มามันก็อาปากมาๆ สติสตังไมม ีเพนพานๆ เลอะๆ เทอะๆ มา ผูทานมีอรรถมี
ธรรมทานดูจนกระทั่งตบัเขาใจไหม ไมรูวาทานดูตับตัวเองเลย เบ่ือจะดูจึงไลไมใหเขา
มาเพนพาน มันเบื่อดูตับคน มาแลวจะมาใหคะแนนพระมาตัดคะแนนพระ มาแบบ
เยอหยิ่ง เอากิเลสมาเยอหยิ่ง กเิลสมันเหมือนมูตรเหมือนคูถมันของวิเศษวิโสอะไร 
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ธรรมนี้โลกธาตุกราบราบ เร่ืองกิเลสใครกราบมันแตหมอบใหมันตลอดไมรูตัว จึงตอง
ไดปฏิบัติใหมีหลักมีเกณฑ เขมงวดกวดขันไมงั้นไมไดนะ เลอะๆ เทอะๆ ไปหมดเลย 
เขียนไวขางหนาใครเขียน เราเองเขียน 

ธรรมใหญกวาโลกจึงตองเอาธรรมออกประกาศ ใหโลกไดเห็นเสียบางเปนยังไง 
เห็นแตมูตรแตคูถเปนของวิเศษวิโสไปหรือ เดี๋ยวนี้มันมีแตส่ิงอยางน้ันเปนของวิเศษ
วิโส อันนั้นดีอันนี้ดี วัตถุส่ิงของเงินทองดีๆ ยศถาบรรดาศักดิ์ดีๆ ธรรมเลยไมมีติดตวั 
ถาธรรมไมมตีิดตัวใครอยาอวดนะ จมไดทัง้น้ันแหละ ถาลงมีธรรมแลวอยูที่ไหนกอ็ยู
เถอะ สงาอยูในใจนั้น นั่นละทานเรียกวาธรรม ปรากฏอยูกับจิตนะ ไมไดขึ้นอยูกับความ
มีความจน ขึ้นอยูกับจิตที่มีธรรมหรือไมมีธรรม ถาจิตไมมีธรรมไปนั่งอยูบนกองเงิน
กองเทาภูเขาก็ไมมีความหมายอะไร ถาธรรมมีอยูในใจแลวนั่งอยูที่ไหนนอนอยูที่ไหน
สบายหมด ทานจึงเรียกวาธรรม เลิศเลออยูที่ธรรม ไมมีส่ิงใดเลิศเลอยิ่งกวาธรรม 

คําวาธรรมๆ นี้การปฏิบัติสําคัญมาก ใหไดธรรมเขามาเปนสักขีพยานในหัวใจ
ของเรา เมื่อธรรมเริ่มเขาสัมผัสใจแลว ส่ิงทั้งหลายที่เปนบากับกิเลส ยกยอมันวาอันนั้น
ดีอันนี้ดี จะคอยลดตัวลงๆ ธรรมขึ้นเรื่อยๆ ธรรมมีมากเทาไรธรรมยิ่งสงางามขึ้น ส่ิง
เหลานั้นลดตัวลง คุณคาของสิ่งเหลานั้นลดตัวลง ธรรมนี้ขึ้นเรื่อยๆ จากน้ันก็จาเทา
นั้นเองครอบโลกธาตุ พากันจํา เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

 โรงพยาบาลภูเรือนี้เราสงมานานแลว เรียกวาเปนประจําเลยเพราะอยูลึกในเขา
อําเภอภูเรือ มีแตปาแตเขาทั้งนั้น เราจึงไดอุตสาหตามไปสงใหตลอดมา ภูหลวง ภูเรือ 
ที่เราไปเปนประจําไมคอยขาด ที่อื่นมีขาดบางอะไรบาง แตภูหลวง ภูเรือนี้ไมไดขาด
แหละ เพราะอยูในกลางเขา สงสารมองดูแลว นี่ละที่บืนไปเพราะความสงสาร เราไป
แรกๆ เราเขาไปดูในครัวคนไขนะ แตนี่ไมไปเพราะรูแลว ครัวคนไขในโรงพยาบาลเรา
เขาซอกแซกไปเที่ยวดูหมดจริงๆ ใหหมอใหพยาบาลเขาพาไป ไปเทีย่วดูซอกแซก
ซิกแซ็กเพือ่จะเอามาปฏิบัติใหถูก ไมมากก็พอเขาใจ ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องคนไขนะ 

ตะกี้นี้กพ็ูดเกี่ยวกับโรงพยาบาล การชวยโลกนี้โรงพยาบาลยกเลยวาเปนอันดับ
หนึ่ง ที่เราชวยมากที่สุดคือโรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่งเลย ตั้งแตโรงพยาบาลใหญ
มาถึงโรงพยาบาลเล็กโรงพยาบาลนอยในปาในเขา ไปชวยทั้งนั้นๆ สงสาร  

เดี๋ยวนี้กําลังตา กําลังชวยหนักเหมือนกัน พอวาตาเทานั้นละพรึบเขามาเลยรอบ
ดาน มาทุกแหงทุกหน โอย อยางไรกัน มันสักเทาไรลานแลวที่กําลังส่ังอยูเวลานี้ วามา 
(บุรีรัมยหกลาน, เพชรบูรณส่ีลาน, พิษณุโลกเกาลานหาหมื่น, อตุรดิตถหาลานแปด 
ลาวสามสิบลานมีเศษอยูเกาแสนเกาหมื่นสามพันสี่สิบบาท) จําไดแมนยํามากนะ ที่
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เวียงจันทน เวียงจันทนนี่ก็สามสิบลานแลวนะตา สวนนอกจากนั้นเราไมไดนับ เพราะ
เรามุงตอตาเปนสําคัญ ทีนี้ในเมืองไทยนี้รุมเขามารอบดานเลย เรายังไมมีโครงการ 
เชียงใหมโดดเขามาเอาไปแปดลานหนึ่งแสน ตานะ  

กําลังเรงชวยทางตา อยางอื่นไมทราบวาเรงหรือไมเรง จนไมเคยมีเงินเรานะ มัน
หมดไปตลอด จะวาเรงทางไหนตอทางไหน ทีจ่ําไดแตวาเดนที่สุดก็คือโรงพยาบาล วา
อยางน้ันเถอะที่เราชวยโลก โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่งชวยมากที่สุด วงราชการก็มีเปน
แหงๆ อันนี้ไมเรียกวาราชการ ราชการโรงพยาบาลไปเลย อันนี้มากที่สุด สวนอื่นๆ มี
เปนแหงๆ เชนอยางเรือนจําลาดยาวก็ตึกสองหลงั ส่ีสิบเกาลาน ทีแรกใหหลังหนึ่งหก
ลาน ปกเข็มไมดี ดูทาไมเปนทาใหเขารื้อเลย ตั้งใหมขึ้นมาเปนสองหลังดวยกันสี่สิบเกา
ลาน อันนี้ที่วาเปนแหงๆ มีอยูทั่วไป นอยเมื่อไรเรือนจํา อุดรแลวก็ไปทางหนองบัวลําภู 
สวางฯ อําเภอพล ไปอยางนั้นละเรื่อยๆ ชวยไปหมด นี่เรียกวาเปนแหงๆ ไมคอยอะไร
นัก แตโรงพยาบาลนี้ไปหมดเลย ที่ไหนก็ไปหมด 

(ชาวอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ไมสามารถฟงวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน
ได จึงทําหนังสือกราบเรียนมาเพื่อขอเชื่อมสัญญาณภาพผานดาวเทียมไทยคม ๒ เพือ่
ชาวอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปางจะสามารถรับชมทางเคเบิลทีวีได) มันกเ็ปนเอง อยาง
ภาพเขามาขอ อยางวิทยุเดี๋ยวนี้ออกทั่วประเทศไทยเปน ๑๐๐ ที่แลวนะ วิทยุตั้งทั่ว
ประเทศไทยเปนพอดี ๑๐๐ (ไมเปนทางการ) ๙๙ เมื่อวาน วันนี้ขึ้น ๑๐๐ แลว (หลวง
ตาตองอยูให ๑๒๐-๑๓๐ ครับ) เราไมไปรบกับหัวมันละไอลมหายใจ รบกับมันอะไร 
รบกับมันมาตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งปานนี้ พอส้ินลมก็ไปเลย  

เปน ๑๐๐ แลวนะวิทยุออก อันนี้มนัก็เปนของมันเอง เราไมไดตัง้หนาตั้งตาจะ
ทําหนาที่และแสดงออกในเรื่องราวตางๆ ใหพี่นองชาวไทยไดทราบทั่วประเทศ มันก็
เปนออกมาเอง มันก็คงเปนไปตามนสัิยวาสนา คือเราเองก็ไมไดมีเจตนา ที่วาจะเทศนา
วาการหรือนําพี่นองทั้งหลายเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ เราไมเคยมโีครงการ ไมเคยคิดไว
เลย ที่ไดคิดไวเต็มหัวใจก็คือเร่ืองมรรคผลนิพพาน อันนี้เร่ิมคิดมาตั้งแตเรียนหนังสือ 
เรียนไปคิดไปๆ อานมรรคผลนิพพานในตํารา สวนใหญเชื่อมรรคผลนิพพานมี แต
สวนยอยมันก็แบงกิน ทําใหสงสัยวามีหรือไมมีนาๆ อยูนั่น ดังที่เคยเลาใหฟง 

พอเรียนจบแลว จบตามคําอธิษฐาน ตั้งสัจจะในใจไวนะ บอกวาจบเปรียญสาม
ประโยคแลวจะเปนปากเปนในการดําเนินทางภาคปฏิบัติไดโดยไมขัดของอะไร เพราะ
แบบแปลนแผนผังไดแกปริยัติเรียนถึงขั้นเปรียญสามประโยคแลวไมจนตรอก คิดวา
อยางน้ันนะ เพราะฉะนั้นจึงจะออก ตอนจบเปรียญสามประโยคแลวจะออก บอก
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ชัดเจนกับใครตอใครเปนเพื่อนฝูงก็เลาใหฟง บอกวาเรียนจบเปนเปรียญสามประโยค
พอเปนปากเปนทางแลวจะออกปฏิบตัิโดยถายเดียว 

ทีนี้จวนจะออกเทาไรมันยิ่งเนนยิ่งหนักเร่ืองความสงสัย ทั้งอยากไปหามรรคผล
นิพพาน ทั้งสงสัยวาไปแลวจะมีหรือไมมีนา จงึไดเขาหาพอแมครูจารยมั่น พอหยดุ
เรียนก็มาเลย มาก็เขาหาทาน ทานก็เปดใหฟงอยางเต็มเหนี่ยวเลย เหมือนวาทานเอา
เรดารจบัเอาไวแลว เรดารจับเรา ขึ้นเปร้ียงๆๆ เลยเชียว ก็สมเจตนาของเราที่มาดวย
ความมุงมั่นเรียกวารอยเปอรเซ็นตเลย อยากจะทราบเรื่องมรรคผลนิพพาน ไมมีผูอืน่
ใดที่จะปลดเปลื้องความสงสัยนี้ไดนอกจากพอแมครูจารยมั่นเทานั้น เพราะฉะนั้นถึงบ่ึง
เขาถึงเลย เขาถึงทานก็ใสเปรี้ยงมาเลย สมเจตนา  

พอฟงธรรมของทานเต็มเม็ดเต็มหนวยแลวทีนี้เปนที่ลงใจ เร่ืองมรรคผล
นิพพานไมมสีงสัยแลว แมกิเลสมีอยูภายในใจก็เชื่อเต็มหัวใจแลว เอาละที่นี่ นั่นละ
ตั้งแตนั้นมา เราไมไดมุงอะไรเกี่ยวของกับโลกสงสาร กวางแคบอยางน้ีเราไมมี มีแตมุง
ตอมรรคผลนิพพาน พอฟงเทศนของทานเต็มเหนี่ยวแลวเหมือนวามรรคผลนิพพานอยู
ชั่วเอื้อมๆ กับความพากเพียรพยายามของเรามันก็เขากันไดสนิท ซัดกันเสียจนเอาเปน
เอาตายเขาวา อยูในปาในเขาๆ ไปองคเดียวเสียดวยนะ พอแมครูจารยมั่นกส็งเสริม  

อยูกับทานมีพระมาลาไปเที่ยว บางทีก็สององคบางจะไปเที่ยว ไปดวยกันสอง
องคบางสามองคบาง ทานเหมือนวาชี้หนาเอา ไปอะไร ตั้งแตอยูในวัดมันก็ตกนรกทัง้
เปนใหเห็นอยูนี่นะ ออกไปแลวมันจะไปตกหลุมไหนก็ไมรู แสดงวาทานไมเห็นดวย อยู
ในวัดมันก็ตกนรกใหเห็นอยูนี่ แลวมันจะออกไปตกหลุมไหนอีก นีแ่สดงวาทานไม
อนุญาต นั่นเปนอยางน้ัน เราฟงอยูเวลาพระเณรลาไปเที่ยว เราไมไดลืมนะกับพอแมครู
จารยมั่น  ไมลืมเลย จับติดๆ ตลอดเลย 

ทีนี้เวลาเราลาไปเที่ยวนี้ก็ตองใช โอย ทุกอยาง เพราะจอมโงกับจอมปราชญ 
ทานเปนจอมปราชญ เราเปนจอมโง ตองไดใชความคิดอานไตรตรองกอนที่จะลาทาน
ไปเที่ยว ตองกราบเรียนถามถึงเร่ืองราวในวัดในวามีอะไรขัดของบาง จะพาพระเณร
จัดทําอะไรๆ ถามทานเรียบรอย ทานวาไมมีอะไร ถาหากวาไมมีอะไรก็อยากจะขอถือ
โอกาสไปประกอบความพากเพียรสักระยะหนึ่ง บอกระยะนะ พอกราบเรียนทานอยาง
นั้นแลวก็เสร็จละ เราก็เงียบ แลวแตโอกาสของทานจะเปดเมื่อไร ทานจะเอาไปพิจารณา
ของทานเอง  

คือที่เรากราบเรียนอยางน้ีเราตองเกบ็เลย ไมซ้ําอีกนะ คอยฟง เมื่อโอกาสของ
ทานมีเมื่อไรทานก็เปดออกมา เออ ที่ทานมหาวาจะไปเที่ยวนั้นก็ไปได ทานวาอยางนั้น 
แลวจะไปทางไหนละ ทานถาม ทิศทางตางๆ ถาม ก็มาลงจดุนี้ละที่นี่ ไปกี่องค วาไป
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องคเดียวนี้เสริมทันทีเลยนะกับเรา พระที่ไปดวยกันไมไดตั้งใจดถููกเหยียดหยามหมู
เพื่อน เอาความจริงมาพูด ไปทําไม ตั้งแตอยูในวัดมันก็ตกนรกทั้งเปนใหเห็นอยูนี้นะ 
แลวมันจะไปตกทีไ่หนอกี แสดงวาทานไมเห็นดวย  

แตพอทานอนุญาตใหเราไปเที่ยวแลว ไปกีอ่งคละ จะไปเที่ยวทางไหน คราวนี้
คิดวาจะไปทางนั้นๆ เออดี ทานไปเที่ยวหมดแลว แลวไปกี่องค นี่ละตอนทานเด็ดเด็ด
ทุกครั้งเลย ไปกีอ่งค ไปองคเดียว เออ ทานมหาไปองคเดียว ใครอยายุงนะ ชี้นิ้วอยางนี้
เลย สายไปตามพระเณร ใครอยาไปยุงทานมหานะ ทานไปองคเดียว ถาวาไปองคเดียว
นี้ขึ้นทันที ทานเสริมเต็มที่เลย เพราะทานเห็นความตั้งใจของเรา เวลาอยูกับหมูกบั
เพื่อนทานก็ดูตลอดเวลาอยูแลว มีความมุงมั่นขนาดไหน  

อยางธุดงคนี่นะ พระในวัดเต็มวัดนี้ใครรูเมื่อไร พอแมครูจารยมั่นรู บิณฑบาต
ไดอะไรมากต็ามเราไมไดสนใจกับอาหารการกินนะ พอยังชวีิตใหเปนไป ความมุงมั่น
ตอธรรมคือแดนพนทุกขเต็มหัวใจๆ เวลาบิณฑบาตมาแลวไดอะไรมานิดหนอยไสเขา
ไปเลย เอาฝาบาตรปดไว เอาผาอาบน้ําปดอีกทหีนึ่ง ไสเขาไปนั้นแลวมาจัดอาหารให
ทาน ไมบอกนะ ทั้งวัดใครจะรูไมรูก็ตามเราหากทําของเราอยูคนเดียวอยางนี้ ไมเคยพดู
ใหใครฟง แตทานรูนะ นั่นเห็นไหมทานรูไดอยางไร  

ทีนี้เวลาทานจะทํา ทานก็นั่งอยูนั่น เราก็นั่งอยูนี้ มาปุบปบเลยนะ ทานจัดอาหาร 
ก็เราเปนคนจัดใสบาตรถวายทาน ทานจัดของทานเงียบๆ อยูในนั้น พอเสร็จแลว ปุบ
ปบใสบาตรหนอย ศรัทธามาสายๆ ทานขอใสบาตร ถาทานใสเราตองฉัน เพราะทาน
เปนจอมปราชญ เราเปนจอมโง ถาคนอื่นไมไดนะ มาแตะไมไดเลยบาตรเรา อยางนี้
เปนประจําอยูกับหมูกับเพื่อน แตใครจะรูก็ตามไมรูก็ตามเราหากทําของเราอยูอยางนี้ 
บิณฑบาตมาแลวไดเทานั้นเอาเทานั้น แตทานรูจนไดนั่นแหละ  

นานๆ ทานจะขอใสบาตรทีหนึ่ง บาตรเราไสเขาไปไวขางฝาปด ไมใหใครเห็น
เลย ปดไวขางฝาแลวจัดอาหารใหทาน พอกลับออกมาก็เอาบาตรออกมาฉัน บทเวลา
ทานจะฉันปุบปบมาเลยนะ มองไมทนั จับฝาบาตรเปดปุบปบ โอย เอาเลยนะ เอาขอใส
บาตรหนอย ศรัทธามาสายๆ ทานวา เราตองฉันให ถาเปนของทานแลวฉัน คนอื่นมา
แตะไมไดนะ เราปฏิบัติของเราองคเดียวอยูอยางน้ีเปนประจํา ทานสอดรูหมดเลยเรื่อง
ของเรา  

แมที่สุดผาหมหนาว เราไมเคยใชผาหมนะ อยูในวัดในวากับหมูกับเพื่อน หมู
เพื่อนมีหรือไมมีเราไมสนใจ แตเราไมเคยใชผาหมกันหนาว มีผาสามผืนจีวร สังฆาฏิ
พับแลวหม ใหเทานั้น นอนไดก็นอน นอนไมไดไมตองนอน ทานรูจนได ทานก็เอาผา
หมของทานไปบังสุกุลใหเรา ดูซินะ แลวผาทานหมอยูทุกวัน ถาเปนผาใหมมันก็มีเต็ม
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วัดอยูนี้ทานไมเอา กลัวเราจะไมใชให ทานก็เอาผาหมของทานที่เราปฏิบัติตอผาหมของ
ทานอยูทุกวันนั่นแหละเอาไปวาง โหย วางเรียบรอย เปนคติตัวอยางทุกอยาง ทานพับ
เรียบรอยแลว มีเทียนและมีดอกไมเหน็บใสในผาเอาไปวางไวบนกลางเสื่อที่นอนของ
เรา ที่นอนก็มีเส่ือผืนเดียวเทานั้น หมอนลูกหนึ่งพอ ก็เทานั้น  

ทานเอาผาหมไปบังสุกุล เมื่อทานบังสุกุลแลวเราก็ตองไดหม จะวาอยางไร คน
อื่นไมได นี่ทานตามรูตามเห็นหมดเลย เราทําอะไรเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนทานจะ
ติดตามตลอดเลย นี่เร่ืองพอแมครูจารยมั่น เพราะฉะนั้นเวลาออกเที่ยวนี้ทานถึงเสริม
ทันที เอา ใหทานมหาไปองคเดียว ใครอยาไปยุงทานนะ บางทีทานก็พดูหยอกเลนบาง 
ทานเห็นความตั้งใจของเราแลว ทานพูดหยอกเลนบางก็มี จอมปราชญพูดหยอกเลน
จอมโง ไปนะ พดูๆ แลว พอตกลงวาจะไปแลว เอา ไป เอาใหดีนะทานวา ทานพูด
หยอกเลนเรา เอาๆ ใหดีนะ ทานวาอยางงั้น เราตั้งใจขนาดไหนทานก็รูแลว ทานยัง
เสริมอีก เอาๆ เอาใหดีนะ 

ก็กลับมามีแตหนังหอกระดูก มันมีเนือ้มีอะไรที่ไหน นั่นละฝกทรมานตนเอง มา
ทีไรเห็นแตหนังหอกระดูกลงมาจากภูเขา ทานเห็นความตั้งใจของเราอยางน้ัน 
เพราะฉะนั้นเรื่องทุกอยางทานจึงติดตามดูตลอด อยูกับหมูเพื่อนทําลงไปไมใหหมู
เพื่อนทราบ บิณฑบาตไดมาเทาไรเทานั้น ใครจะเอาของมาใสบาตร ของมามากขนาด
ไมเคยสนใจ เอาเทานั้นๆ ทานทราบ อยางน้ีแหละพอแมครูจารยมั่น ผาหมไมมีทานก็
ทราบ เอาผาหมทานไปบังสุกุลให เราก็หมเสียเวลาอยูในวัด ออกจากนัน้แลวไมเอาไป 
ไปเลย อยางนี้ละ ทานเมตตามากอยู ติดตามทกุแงทุกมุมเลยพอแมครูจารยมั่น ยิ่งจวน
ตัวเทาไรยิ่งติดแนบสอดสองดูแล ดูลึกๆ ลับๆ ดูทุกแบบทุกฉบับดูเรานะ 

เราก็ปฏิบัติอยางน้ันมาตลอด ความพากเพียรไมคําที่วาจะไดตําหนิตน วามัน
ทอแทออนแอความเพียรในที่นั้นๆ ไมเคยมี มีแตขยะๆ เวลาคิดยอนหลังไปดูความ
เพียรของตัวเอง โอโห ขนาดนั้นมันก็ทําไดๆ คือมาดูวัยระยะนี้กับวัยที่เราเรงความ
เพียรมากๆ มันตางกนั นั่นมันเอาไดทําได แตเวลานี้ทําอยางน้ันตายเลย มาคิด
ยอนหลังไมไดตําหนิ เร่ืองความเพียรของตัวเองไมไดตําหนิ มีแตขยะๆ นั่นละ นี่ละ
อุตสาหพยายามบําเพ็ญมา เร่ืองความพากความเพียรเรื่องอดอาหารเปนพื้นเลยเชียว 
จนทองเสีย จึงไดมาเตือนหมูเพื่อน 

คําวาผาดโผนนั้นคือความตั้งใจมันรุนแรงไมใชอะไรนะ ที่วาผาดโผน อดจน
ทองเสีย ทองเสียก็ไมสนใจ แตมุงมั่นตอมรรคผลนิพพาน เหมือนวาอยูชั่วเอื้อมๆ ขยบั
ใสนั้น ธาตุขันธจะเปนอะไรไมสนใจ ทีนี้เวลามันไปเต็มเหนี่ยวมันแลวมันจะตายละ รูละ
ที่นี่ ทองเสยีจนกลายเปนโรคเรื้อรัง มะเร็งในลําไสแลว หมอเขาตรวจเขาไมกลาบอก 
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ตอนจวนจะตาย อายุ ๘๔-๘๕ เขาตรวจดูแลววา โอ คงไปไมรอดแลว ทานเปนมะเร็ง
ในลําไสแลว เขาก็ไมกลาบอกเรา แตก็ไดยาหมอเติ้งมาใสปวะเขาไปดีดผึง ตั้งลําไดก็
พุงเลย ชวยชาติจนกระทั่งทกุวันนี้ นี่ละความตั้งอกตัง้ใจ มนัก็คอยกระจายออกมาจน
เปนการชวยชาติไปหมดนะ แตกอนเราตั้งหนาจะชวยตัวเอง เพื่อมรรคผลนิพพานๆ 
ไปแตองคเดยีว ทานสงเสริมตลอดนะเรื่องประกอบความเพียรเรา ไปองคเดียวๆ ทาน
เสริมทุกครั้งเลย เอาไปองคเดียวละใครอยาไปยุงทาน เพราะทานเห็นความตั้งใจของ
เรา 

พูดถงึเร่ืองความเพียรแตกอนเปนอยางน้ัน ครั้นตอมาเดี๋ยวนี้ก็กระจายไปหมด
เห็นไหมละ วิทยุตั้งรอยแหงแลว มันก็เปนของมันเอง การเทศนาวาการก็ออกทั่ว
ประเทศไทยในธรรมทุกขั้น ตั้งแตธรรมพื้นๆ ถึงสุดยอดแหงธรรมนําออกมาเทศนหมด 
ถอดออกจากหัวใจมาเทศน เฉพาะเทศนอยูบนศาลานี้ใหหมูเพื่อนฟงเวลาที่ไมมีใครมา
เกี่ยวของแตกอน เราเทศนสอนพระลวนๆ ธรรมะเด็ดเผ็ดรอนๆ เดี๋ยวนี้มันก็ออกไป
หมดแลวธรรมะประเภทนี้ เรียกวาธรรมทุกขั้น มทีุกขั้นเลยธรรมะของเราที่เทศน ตั้งแต
ธรรมพื้นๆ จนกระทั่งสุดยอดแหงธรรมนํามาแสดงหมด ทีนี้มนัออกกระจายทั่ว
ประเทศไทย 

เพราะฉะนั้นไปที่ไหนจึงมีแตเสียงธรรมหลวงตาบัวๆ เราก็ยอมรับ เพราะเรา
เทศนเต็มดวยความเมตตาจริงๆ เทศนสอนเพื่อนฝูงเฉพาะพระเณรนี้เหมือนวาถอด
ออกมาจากหัวตับๆ เราเลย เอาอยางเต็มเหนี่ยวๆ เอามาเทศนสอน เพราะฉะนั้นจึงไม
มีสงสัยในธรรมทุกขั้นที่มาสอนนี้วาจะผิดไปไมมี เพราะถอดออกมาจากหัวใจซึ่งเปนผล
สมบูรณแลว มาสอนอยางน้ีละจนกระทั่งทกุวันนี้ เวลานี้วิทยุออกเปนรอยแลวนะ ถึง
รอยแลววิทยุออก ตอไปมันจะมากกวานี้อีก ออกไปไหนกอ็อกไปเถอะ เราไมไดสงสัย
ในธรรมที่สอนโลกนะ ไมวาธรรมขั้นใดภูมิใดๆ ถอดออกจากหัวใจทั้งน้ัน จึงแนในวาไม
ผิดบอกตรงๆ เลย 

การแนะนําส่ังสอนจึงไมมอีือๆ อาๆ เห็นจะเปนอยางน้ันเห็นจะเปนอยางน้ี เรา
ไมมี ดวยความแนใจที่ไดเปนผลของตัวเองมาแลว ถอดออกอยางน้ีเลย มันตองอยาง
นั้น ตองๆ เร่ือยเลย เด็ดขาด จนกระทั่งทกุวันนี้มันจะเทศนไปไมไดละ หมดกําลังแลว 
เทศนสอนธรรมะสูงๆ เหมือนแตกอนไมไดเทศน เพราะเวลานี้ประชาชนเกี่ยวของทัว่
แผนดิน พระเณรเลยมีโอกาสนอยที่จะไดฟงธรรมะของเรา โดยเฉพาะในภาคปฏิบตัิ
ของผูปฏิบัติธรรม มีพระกรรมฐานเปนตน ไมคอยไดยินเดีย๋วนี้ แตกอนมีแตธรรมะ
ประเภทนี้ ออกสุดเหวี่ยงๆ เลย แลวเราเทศนนี้เราก็ไมสงสัย ธรรมะประเภทไหนก็
ตามที่ออกจากปากออกจากหัวใจเราแลวเราไมสงสัยวาจะผิดไป 
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แนขนาดนั้นละการปฏิบัติธรรม ขอใหมันรูที่ใจเถอะนะ ไมตองการจะเอาใครมา
เปนสักขีพยาน ไมมี มนัจาขึ้นมาแลวขนาดไหนมันรูหมดๆ เต็มๆๆ ดังพระพุทธเจา
ทานตรัสรู แตเราไมไดวัดรอยนะ พระพุทธเจาตรัสรูผางขึ้นมาทานไปถามใคร สอนโลก
ไดสามแดนโลกธาตุทานถามใคร ตั้งแตทาวมหาพรหมลงมาทานสอนไดหมดเลย คือ
เต็มพระทัยแลว ทีนี้เราถึงตัวเทาหนูนี้มันก็เต็มทองหนูจะใหวาไง เราเทศนเต็มเม็ดเต็ม
หนวยของเราตลอดมาอยางน้ีละ เพราะฉะนั้นผูที่มาศึกษาใหตั้งใจปฏิบัติใหดีนะ อยา
มาสุมสี่สุมหา นี่เราอนุโลมจนอกเราจะแตกแลว จนกระทั่งไดไปเขียนตดิไวที่หนาวัด 
เพราะมันทนไมไหวมันเลอะเทอะ 

ก็เราบวชมาหาธรรมอยูกับธรรม ทุกอยางอยูกับธรรม ไมไดอยูดวยโลกามิส
สินจางรางวัลสมบัติเงินทองขาวของยศถาบรรดาศักดิ์ เราไมอยูกับส่ิงเหลานี้ เราอยูกับ
ธรรมลวนๆ อะไรเขามาขัดของตอธรรมมันจึงกระเทือนๆ ทนไมไหวก็เลยไปติดไวที่
หนาวัด ที่นี่เปนวัด นั่นเราลืมเมื่อไร เปนสถานที่ภาวนาเพื่อความสงบใจ ไมมีกิจจําเปน
ไมควรมาเที่ยวเพนพาน ก็คือวาธรรมนี้เลิศสุดยอดแลว ส่ิงเหลานี้มันเปนสวมเปนถาน
เขามาเพนพานๆ ทําลายอรรถธรรมใหเสียไปๆ จึงตองออกประกาศ ธรรมเองนั่น นั่น
ละภาษาธรรมดูเอา เขียนไวเต็มเม็ดเต็มหนวย 

ธรรมเลิศเลอขนาดไหน ส่ิงเหลานี้มาทําลายตางหาก เปนเหมือนสวมเหมือน
ถาน ใครมาจากที่ไหนก็เรอๆ ราๆ มาดูนั้นดูนี้ เซอๆ ซาๆ ทานผูตั้งใจปฏิบัติทานไมได
เปนประเภทนั้นนี่นะ ทานอยูดวยความมีสติสตังมีความสงางามภายในใจ สองออกไป
ไหนมันก็เห็นจะวาไง แตธรรมไมเหมือนโลกไมเปนบา เห็นอยางน้ันเห็นอยางน้ี ตับ
อยางน้ันปอดอยางน้ีทานไมไดวานะ เขาใจไหม ธรรมทานเห็นเหมอืนไมเห็น รูเหมือน
ไมรู เมื่อรําคาญหนักเขาก็ไปติดประกาศไวนั้น “ที่นี่เปนวัด เปนสถานที่ภาวนาเพื่อ
ความสงบใจ ไมมกีิจจําเปนไมควรมาเที่ยวเพนพาน” นี่ละธรรมประกาศใหรูวาเบ่ือ
พวกสวมพวกถานมันมาเลอะเทอะเสยีพอแลวพูดงายๆ ออกแลวนี่ ธรรมออกแลวให
ไดรูกันเสียบาง 

อะไรจะเลิศเลอยิ่งกวาธรรม ไมมอีะไรมีความหมายถาลงไดธรรมขึ้นแลว จาอยู
ตลอดเวลา ธรรมพระพุทธเจา ธรรมของพระอรหันตทานเปนธรรมที่ยอดธรรมทั้งนั้น 
เรามาปฏิบัติก็ใหพากันตัง้อกตั้งใจใหดี ไอเร่ืองการเพงโทษเพงกรรมกัน คนนั้นไมดี
อยางน้ันคนนี้ไมดีอยางนี้ อยานํามาใชในวงปฏิบัติ ใหดูความไมดขีองหวัใจตัวเอง มัน
คิดแย็บออกไปเรื่องผูใด ดีชั่วของผูใดก็ตาม ใหตีมันทันทีเลย นี่ตัวอันธพาลมันออกไป
แลว มันไมมีอะไรจะกินมันไปเที่ยวหากินเศษๆ เดนๆ ยกโทษคนนั้นยกโทษคนนี้ นี้
ไมใชผูหาธรรม ผูหามูตรหาคูถหาฟนหาไฟเผาหัวใจตนเอง จากน้ันก็มาพูดนินทากาเล
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กัน คนนั้นเปนอยางน้ันคนนี้เปนอยางน้ี มีแตความเลวของคนนั้นแหละออกไป คนนั้น
ก็เลวคนนี้ก็เลว ก็มีตั้งแตกองมูตรกองคูถเตม็วัดเต็มวา ฟงเสียงอรรถเสียงธรรมตอกนั
แทบไมมีนะ 

ทานผูปฏิบัติธรรมทานไมสนใจ นอกจากใหอภัยกัน ใหอภัยแลวถาหากมีโอกาส
ที่จะเตือนกนัก็เตือนบาง ทานไมไดมาพูดยิบๆ แย็บๆ นินทากาเลกัน ผิด การนินทา
กาเลในวงปฏิบัตขิัดกับธรรมเปนอยางมากอยานํามาใช เราพูดใหชัดๆ วัดปาบานตาด
ตั้งแตสรางวัดมานี้ ไมเคยมีเร่ืองทะเลาะเบาะแวงกัน เร่ืองนินทากาเลก็ไมเคยมี ตางคน
ตางเก็บตางคนตางรักษา อะไรไมดีกจ็ะเกิดกับตัว รักษาใหดีชะลางตัวเองใหดี แลวมัน
ก็ไมระบาดสาดกระจายไปทําลายผูอื่น นั่นทานมาปฏิบัติธรรมเปนอยางน้ันนะ อันนี้มา
ดูตั้งแตคนอืน่ไมดูหัวใจตัวเอง มันก็มาสรางความเลอะเทอะละซิ จําใหดีนะทุกคนๆ 
เอาละพอ 
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